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ПРАВИЛНИК
О ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ - МАСТЕР СТУДИЈАМА

септембар 2010.

На основу члана 38. Статута Географског факултета у Београду, Наставно-научно веће на
седници одржаној 10. септембра 2010. године, донело је следећи
ПРАВИЛНИК
О ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ - МАСТЕР СТУДИЈАМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се садржај и структура студијског програма, о студијама,
опште одредбе о настави, упис у прву односно другу годину Дипломских академских-мастер
студија, изборни модули, Стручна пракса (теренска настава), организација, правила о
дипломских академских студија, правила о дипломском раду, студентско вредновање
педагошког рада наставника, као и друга питања од значаја за студијски програм, уређени су
у складу са Правилником о доношењу студијског програма Универзитета у Београду.
II СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Студијски програм
Члан 2.
Факултет организује и изводи дипломске академске-мастер студије на основу
усвојеног студијског програма. Студијски програм може да се изводи кад га усвоји Наставнонаучно веће Факултета и Сенат Универзитета.
Члан 3.
Студијским програмом на дипломским академским-мастер студијама утврђује се:
- назив и циљеви студијског програма
- врста студија и исход процеса учења,
- стручни односно академски назив,
- услови за упис на студијски програм,
- листа обавезних и изборних предмета,
- бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима
- услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних студија,
- друга питања од значаја за извођење студијског програма.
Садржај студијског програма дипломских академских студија штампа се као посебна
публикација, доступна је у електронском облику, а факултет је дужан да га учини студентима
доступним.
Члан 4.
Сви предмети на студиј ском програму сврстани су :
- обавезне предмете и
- изборне предмете.
III О СТУДИЈАМА
3.1. Опште одредбе о настави
Члан 5.
Циљ Дипломских академских-мастер студија је школовање стручњака високог
образовања у области за коју је Факуклтет матичан.

Члан 6.
Дипломске академске студије на Географском факултету трају:
- једну школску годину (два семестра) и вреднују се са 60 ЕСПБ бодова и добија се диплома
са академским називом дипломирани - мастер (географије, туризмологије, демографије и
географије заштите животне средине) и
- две школске године (четири семестра) вреднују се са 120 ЕСПБ бодова и добија се
диплома са академским називом дипломирани-мастер просторног планирања.
Члан 7.
Школска година почиње 1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године у
школској години у којој се настава одвија у току два семестра (јесењег и пролећног).
Семестар траје 15 радних недеља.
Студент који успешно обави све своје семестралне обавезе утврђене наставним
планом и програмом, стиче 60 ЕСПБ за једну школску годину односно 120 бодова за две
школске године. О броју смена и броју студената у сменама, одлуку доноси Наставнонаучно веће придржавајући се одговарајућих Стандарда.
Члан 8.
Продекан за наставу предлаже Календар наставе који Наставно-научно веће утврђује
пре почетка школске године.
Сви распореди (наставе, праксе, испита, консултација) благовремено су доступни
студентима (на одговарајућим огласним таблама и сајту факултета) и доследно се спроводе.
На почетку семестра наставници за сваки предмет обавештавају студенте о следећем
основним подацима о предмету (са ЕСПБ бодовима и уловима),
- циљевима и садржају предмета,
- плану и распореду извођења наставе,
- термину за пријем студената,
- начину оцењивања на предмету,
- литератури (обавезној и допунској са завршеним).
Реализација наставних планова и програма се систематски прати, а наставници који се
не придржавају плана рада на свом премету, биће на то упозорени, а по потреби ће се
предузимати и даље мере.
3.2. Упис у прву годину Дипломских академских - мастер студија
Члан 9.
У прву годину дипломских академских -мастер студија упис студената се обавља у
складу са Правилником о условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен
академских студија Универзитета у Београду.
У прву годину дипломских академских - мастер студија имају студенти који су
завршили основне академске студије на Географском факултету или на некој другој
високошколској установи са најмање 180 ЕСПБ за дипломске студије које имају 120 ЕСПБ
бодова, односно 240 ЕСПБ бодова за дипломске студије које имају 60 ЕСПБ бодова..
Редослед кандидата за упис у прву годину дипломских академских студија утврђује
Комисија за упис на основу:
- опште просечне оцене кандидата остварене на основним академским студијама,
- времена студирања на основним академским студијама,
- компатибилност студијског програма по коме је кандидат завршио основне
академске студија са програмом основних академских студија Географског факултета и
- просека оцена са основних академских студија из предмета од значаја за студијски
програм дипломских академских студија који кандидат уписује.

Члан 10.
Продекан за наставу је дужан да организује издавање Информатора о условима
пријема студената на Дипломске академске студије, предложи декану састав Комисије за
упис и Комисије за дипломске академске студије, да координира рад свих служби факултета
са циљем да се упис успешно обави, припрема извештаје о току уписа и док упис траје,
комуницира са медијима на тему уписа.
Председник Комисије за упис је дужан да у потпуности спроводи протокол уписа у
уписним роковима предвиђеним Законом.
Запослени у Службе за студентске послове координирају рад са Комисијом за упис
и сносе сву одговорност по том питању.
Члан 11.
Посебан услов за упис у прву годину Дипломских академских студија, које се изводе
на страном језику јесте знање језика на коме се изводи настава.
Проверу знања језика из става 1. овог члана обавља посебна комисија коју именује
Наставно-научно веће факултета.
Студент уписан на студије из става 1. овог члана у току студија не може прелазити на
наставни план и програм студија које се изводе на српском језику.
Члан 12.
На Дипломским студијама студент при упису студија обавезно бира скуп обавезних
и изборних предмета који дефинише уже стручно усмерење у области: географије,
туризмологије, просторног планирања, демографије и геопросторних основа животне
средине
3.3. Стручна пракса (теренска настава)
Члан 13.
У оквиру дипломских академских студија организује се стручна пракса (у даљем
тексту теренска настава) што је регулисано Правилником о стручној пракси и теренској
пракси студената.
3.4. Правила о Дипломском раду (М.8с рад)
Члан 14.
Дипломски рад (M.Sc. рад) је завршни испит Дипломских академских студија и
регулише се Правилником о завршном раду на основним академским и дипломским
академским - мастер студијама.
Дипломски рад (M.Sc. рад) се узима или из обавезних предмета модула, или из
изборних предмета, које је студент током Дипломских академских студија положио.
3.5. Организација наставе
Члан 15.
Катедре обављају семестралну наставу држећи се прецизно постојећих наставних
планова и програма и званичног распореда часова.
Шефови катедре достављају продекану за наставу план семестралне наставе, урађен
прецизно на основу постојећих наставних планова предмета и договора свих чланова
катедре на састанку са шефом катедре.
Одговорност за правилно и доследно спровођење наставе припада:
1. предметном наставнику,
2. сараднику и
3. шефу катедре.

У случају да се уоче неправилности и недоследности у спровођењу наставе, сваки
члан катедре је дужан да о томе обавести шефа одговарајуће катедре, који после провере
обавештава продекана за наставу.
Наставници и сарадници Географског факултета су дужни да воде личну евиденцију
наставних активности по програму одређеног предмета и да на основу ње, на крају сваког
семестра поднесу извештај о обављеној семестралној настави.
Продекан за наставу прати ефикасност наставног процеса и усаглашава га са
објективним могућностима студената и предлаже декану одговарајуће мере.
Члан 16.
Продекан за наставу координира наставни процес у оквиру Факулета и стара се о
правилном и доследном спровођењу студијских програма.
Члан 17.
У случају да се неправилно и недоследно одвија настава на неком од предмета, декан
покреће одговарајуће поступке.
Члан 18.
Предметни наставници и сарадници су обавезни да најмање једном седмично у
својим кабинетима обављају консултације са студентима у вези студиј ских програма.
Предметни наставници и сарадници су дужни да на вратима својих кабинета објаве
термине за пријем студената.
Шеф катедре води рачуна о томе да ли се сви наставници и сарадници катедре
савесно придржавају ове обавезе.
Изузимајући оправдане околности, у случају да се неки члан катедре не обазире на
ову обавезу, продекан за науку и наставу покреће питање прекршаја радне дисциплине
шефа катедре и тог члана катедре.
Члан 19.
Комисија за распоред часова прави распоред наставе у сарадњи са носиоцима
модула и Шефовима катедри.
Распоред часова се прави по годинама студија и групама, са назначеним местом и
временом одржавања наставе. На захтев носиоца модула, или шефа катедре, да се направи
промена у распореду часова у току семестра који траје, сагласност даје председник Комисије
за распоред часова и продекан за науку и наставу.
Члан 20.
Услови за оверу семестра и године студија су: испуњене предиспитне обавезе свих
предмета у том семестру, као и уплата школарине (за студенте који плаћају школарину) или
уплата одговарајуће накнаде одређена ценовницима Службе за студентске послове.
За оверу семестра студенту је потребно да испуни све обавезе предвиђене наставним
планом и програмом за тај семестар.
Студент који у току јесењег семестра не испуни све обавезе предвиђене наставним
планом и програмом за тај семестар, на лични захтев, може да похађа наставу у пролећном
семестру, као и да надокнади предиспитне обавезе, уз надокнаду одговарајућих трошкова.
Члан 21.
Висину школарине и свих осталих трошкова који су одређени ценовницима Службе
за студентске послове, утврђује Савет факултета.

IV ПРАВИЛА ДИПЛОМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 4.1.
Права и обавезе студената
Члан 22.
Студент Географског факултета у Београду има права и обавезе утврђене чланом 86.
Закона о високом образовању.
4.2 Статус студената
Члан 23.
Статус студента Географског факултета одређује се на основу члана 88. Закона о
високом образовању.
4.3. Упис студената са других високошколских установа и прелазак студената
Географског факултета на други студијски програм
Члан 24.
Студенти који студирају на другој високошколској установи на студијама другог
степена, у земљи или иностранству, могу да поднесу захтев за прелазак на овај Факултет под
условом да је стекао одговарајући број ЕСПБ бодова, уз обавезан корак усаглашавања
наставних планова и програма, на основу којег следи и одређивање броја евентуално
потребних допунских испита, односно броја ЕСПБ бодова. Уз захтев, студент подноси
уверење о положеним испитима и потврду о стеченом броју ЕСПБ бодова.
Декан факултета, на основу прибављених мишљења катедри, носилаца модула и
Комисије за дипломске академске студије о усклађености програма предмета које је студент
положио са програмом овог факултета, доноси одлуку о упису таквог студента. Одлука
декана је коначна.
Члан 25.
Признавање испита положених на високошколској установи у земљи или
иностранству, врши се на основу упоређивања уверења о положеним испитима са
студијским програмом Факултета и одговарајућег броја ЕСПБ бодова испит може да буде
признат у целости или уз одговарајућу допуну. Обим и врсту допуне и начин полагања
одређује надлежна Катедра и доставља своје мишљење декану.
Члан 26.
Студент који је сам плаћао школарину на факултету са кога прелази може да стекне
право да студије настави у оквиру буџетске квоте под истим условима под којима то право
остварују студенти Географског факултета у Београду.
4.4. Мировање права и обавеза студената
Члан 27.
Студенту, на његов захтев, мирују права и обавезе у случајевима наведеним у члану
92. Закона о високом образовању, као и у другим случајевима, када оправданост захтева
оцењује Комисија за дипломске академске студије.
Мировање права и обавеза из 1. става овог члана, студент остварује на лични захтев
који благовремено, заједно са потребном документацијом, подноси Служби за студентске
послове.

Члан 28.
У случају да студент сматра да му је повређено неко право, може да уложи жалбу
Декану Географског факултета у року од седам дана од повреде права. Одлука декана је
коначна.
4.5. Престанак статуса студената
Члан 29.
Статус студента престаје у случајевима утврђеним чланом 94. Закона о високом
образовању.
Студенту се на лични захтев може продужити рок завршетка студија у случајевима
када оправданост захтева оцењује Комисија за дипломске академске студије.
Члан 29.
Студент који се испише са Факултета може да настави студије после прекида за који
је имао оправдане разлоге, што оцењује Комисија за дипломске академске студије.
За време прекида студија, студент нема право полагања испита или извршавања
било каквих наставних обавеза.
Студент из претходног става може да настави студије само уз: обавезу плаћања
школарине, о чему одлучује Комисија за дипломске студије, и усаглашавање са важећим
наставним плановима и програмима.
4.6. Испити
Члан 30.
Испитни рокови су утврђени чланом 90. Закона о високом образовању, а полагање
испита дефинисано је Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту
Универзитета у Београду.
Члан 31.
Термини за све испите су одређени за целу школску годину унапред и објављују се
на почетку школске године. У случају одлагања испита из основаних разлога, накнадни
термин се одређује договором наставника и студената уз сагласност продекана за наставу.
Члан 32.
Студент је дужан да на испит, донесе свој индекс ради идентификације, а уколико
нема индекс код себе, нема ни право да полаже испит.
Наставник одлучује која се помоћна средства могу користити на испиту.
Члан 33.
Оцену утврђује наставник, односно испитна комисија.
Оцена се уписује у индекс, у пријаву и у записник о полагању испита.
По обављеном испиту наставник предаје записник о полагању испита Служби за
студентске послове.
4.7. Завршетак дипломских академских студија
Члан 34.
Завршетком Дипломских академских студија на Географском факултету стиче се
Диплома са академским називом дипломирани-мастер (географије, туризмологије,
демографије и геопросторне основе животне средине) односно дипломирани- мастер
просторног планирања.

Комисију за доделу диплома чине продекан за наставу (председник Комисије) и
запослени у Служби за студентске послове до завршетка тог испитног рока..
Комисија за доделу диплома је дужна да организује обраду података за диплому и
додатак дипломи, проверу њихове тачности, израду и доделу дипломе и додатка дипломе.
Додела диплома се обавља периодично и јавно.
4.8. Студентско вредновање педагошког рада наставника
Члан 35.
Студенти вреднују педагошки рад наставника и сарадника за сваки предмет посебно.
Поступак студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника на
Географском факултету обавља се по Правилнику о студентском вредновању педагошког
рада наставника.
V Дисциплинска одговорност студената
Члан 36.
Дисциплинска одговорност студената, мере и поступак за утврђивање одговорности,
утврђени су Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у
Београду, који се (у складу са Законом о високом образовању) примењује у целости.
VI Прелазне и завршне одредбе
Члан 37.
Све одредбе овог Правилника сагласне су са Законом о високом образовању
(Службени Гласник Р.С. бр. 76/05) и примењују се за наставни план и програм Дипломских
академских студија.
Члан 38.
Овај Правилник ступа на снагу од дана усвајања на седници Наставно-научног већа
факултета.
В.Д. ДЕКАН-а ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА
др Мирољуб Милинчић

